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Bożonarodzeniowe 
spotkanie firmowe 

w Małej Wsi



Drodzy Państwo,

Jeśli szukacie miejsca, gdzie w gronie pracowników zasiądziecie 

do bożonarodzeniowej kolacji, Pałac  Mała  Wieś wpisze się 

w  oczekiwania nawet najbardziej wymagających. Podniosła 

atmosfera towarzysząca Bożemu Narodzeniu wymaga szczególnej 

oprawy. W Małej Wsi czeka na Państwa starannie odrestaurowany 

pałac, odnowiony według nowoczesnych standardów przy 

poszanowaniu historycznego dziedzictwa. Zaprojektował 

go architekt Hilary Szpilowski, jeden z  najwybitniejszych 

reprezentantów klasycyzmu. Obiekt został oddany do użytku 

w 1786 roku. Wypoczywali tutaj m.in. premier Józef Cyrankiewicz 

i  jego żona Nina  Andrycz. Zimą niezwykle prezentują  się nasze 

rozległe ogrody i parki. Widok otulonych śniegiem drzew i krzewów 

każdego wprowadzi w spokojny, uroczysty nastrój.

Świąteczna kolacja firmowa w Pałacu Mała Wieś z pewnością 

na długo zapadnie w pamięć. W naszym pałacu mogą Państwo 

zorganizować obiad lub kolację na kilka czy nawet kilkaset 

osób. Zapewniamy nową bazę konferencyjną, a  także bazę 

noclegową dla ponad 120  osób. Atutem Małej  Wsi jest również 

dogodna lokalizacja – ok.  50  km od Warszawy. Nie można przy 

tym nie wspomnieć o naszej wykwintnej kuchni pełnej smaków. 

Świąteczny posiłek przygotowany pod czujnym okiem szefa kuchni 

Roberta Ziemkiewicza to gwarancja tradycji i doznań smakowych 

na najwyższym poziomie.



Bufet uzupełniający 
podany do kolacji

Przekąski zimne w bufecie
 Z Łosoś marynowany w soli z koprem
 Z Marynowane filety ze śledzia, kwaśna 

śmietana, pieczone ziemniaki
 Z Karp wędzony, pomarańcza, rukola
 Z Mus z ciecierzycy, suszone pomidory
 Z Pieczony indyk, żurawina, maliny
 Z Roladki z kurczaka, pistacje, morela, 

salsa truskawkowa
 Z Schab pieczony z chrzanem, pasztet 

mięsny

Sałatki 
 Z Sałatka warzywna z kozim serem, 

dresing malinowy
 Z Sałatka ziemniaczana, gorczyca, 

szczypiorek
 Z Bukiet  sałat, pomidor, rzodkiewka, 

pstrąg wędzony, dressing cytrynowy
 Z Wybór marynat i zimnych sosów
 Z Wybór pieczywa, masło

Cena: 59 złotych netto/osoba

Przekąska zimna
 Z Łosoś marynowany w soi i imbirze, 

awokado, sos mango, kapary
 Z Przekąska gorąca
 Z Domowe pierogi z gęsiną, purée z dyni, 

chipsy warzywne

Zupa
 Z Barszcz czerwony, pierożki z grzybami

Danie główne
 Z Udko z kaczki confit, konfitura jabłkowa, 

ziemniaki au gratin, modra kapusta, sos 
porzeczkowy

lub 

 Z Smażony filet z karpia, ryż czerwony, 
tagliatelle warzywne, sos piernikowy 
z czerwonym winem

Deser
 Z Parfait chałwowe, lody orzechowe

Cena: 159 złotych netto/osoba

Propozycja  
kolacji świątecznej

OPEN BAR – napoje bezalkoholowe i alkoholowe
 Z Napoje bezalkoholowe: kawa z ekspresu przelewowego, selekcja herbat czarnych i owocowych 

Dilmah, soki owocowe (jabłko, pomarańcza, czarna porzeczka), napoje gazowane (w szklanych 
buteleczkach 0,2 l), woda mineralna niegazowana.

 Z Napoje alkoholowe: piwo butelkowe (0,33 l), wino białe i czerwone, wódka, whisky, Ballantine’s, 
Jim Beam, rum Bacardi, tequila Olmeca Silver, Wermuth Martini, gin Seagram’s, Bitter Campari.

 Z Obsługa barmańska i serwis alkoholi kolorowych w cenie.

Cena open baru uzależniona od wyboru asortymentu oraz długości serwisu.



Pałac Mała Wieś

Mała Wieś 40

05-622 Belsk Dauży

tel. +48 782 40 40 40

e-mail: recepcja@palacmalawies.pl

Dane adresowe Kontakt 

Do Państwa dyspozycji oddajemy 14 sal biznesowych. Na organizacje 
przyjęć świątecznych proponujemy naszą największą przestrzeń 
bankietową – Nową Oranżerię. 

Majestatyczny budynek z wysokimi oknami otwarty na pałacowe 
zaśnieżone ogrody doda organizowanemu przyjęciu świątecznego 
blasku. W Nowej Oranżerii znajdują się dwie sale bankietowe: Sala Wielka 
(około 400 gości), Sala Klubowa (100 gości).

Nowo otwarty budynek Szklarni to mniej zobowiązująca przestrzeń 
w  stylu industrialnym – piękna bryła budynku, drewno i  szkło oraz 
wyjście bezpośrednio na taras i  polanę z  miejscem na ognisko. 
W Szklarni można zorganizować kolację bożonarodzeniową nawet na 
150 osób.

Spotkania w mniej licznych grupach możemy zorganizować w Restauracji 
Stara Wozownia bądź salach Pałacu Mała Wieś.
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